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הנושונים(עוות

וויקו יצחק בסיס ואשיהעיו

מאת
ל ס ר הר מ וו

 איש, אלפים ■שלושת לבעלך אביא ן !0,ה
 3000 לך מבטיח אני בשבילו. שיצביעו

 ראש־חעיר. יחיד, וולקר שיצחק כדי קולות,
 בכלא לבקר צריכה את זה בשביל אבל
מאסר.׳״ שנות 17ל־ שנשפט בני׳ את

 רעייתו וולקר, חיה השבוע סיפרה כך
וולקר. יצחק בת-ים, עיריית ראש של

בת תושבי באסירים שאטפל לו ״עניתי
 ראש־העיר,״ יהיה לא בעלי אם אפילו ים

 האסיר אצל הביקור לגבי ״אבל המשיכה,
בחש בא •שזה אמרתי שנה, 17ל־ שנשפט

 איתו עשיתי לא הבחירות. אחרי רק בון
י עיסקה.״ שום

 של זהותו את לגלות סירבה וולקר חיה
ל התברר, השיחה במהלך אך המבקש,

 בגיסים הוא המדובר כי ספק, מכל מעלה
 מראשי עשיר, פלילי עבר בעל צעיר לביא,

ש העיקרי לא אם בודים, של הכנופיות
בהם.

ציבורי ועד
פושע למען

 בודים עיריית לראשות בחירות ■יו
 מועמד וולקר, ויצחק וחלפו, באו 1 (

 העירייה רא־ש את להבים הצליח הליכוד,
מקו את ולתפוס רוטשילד, מנחם הקודם,

ו מר ממושך, מאבק לאחר זה היה מו.
 הופעלו שבמהלכו העיר, רא׳שות על עיקש

ו הכיוונים, מכל ואיומים כבדים לחצים
 חס־ והסתה השמצה מערכות כלל אשר

כימעט. רות-תקדים
״יי1׳"" י■ י* יי ריר* יןיתין שזזל׳ח לאחר אד

לביא 0סי1 ראש־מוף״ה
 הייה, אשתו, נוסף. דבר קרה בבת־ים,

 בכילאו, לביא, ניסים אצל ביקור ערכה
לשיחרורז. ציבורי ועד הקמת יזמה ומייד
 אינה שאם־כי תופעה, לפתע הוארה וכך

בארץ. חדשה היא זו בצורה אולם חדשה,
 בארצות־הברית, בעיקר נודעה עד-עתה

 רא־ אודות סיפורים תכופות מגיעים משם
 עם שיתוף־פעולה בשל שהודחו שי-עיר,

בחיר הבטחת לשם המאורגן, הפשע חוגי
בכי מפקדי־מישטרה ושל לכהונותיהם, תם
ה עם פעולה המשתפים וזוטרים, רים

 בארצות־ עצמה. מטרה אותה לצורך מאפיה
 ה־ של חלקה את להבין למדי קל הברית

 של שמינוייהם כיוון זה, בנגע מישטרה
פוליטי. הוא בכירים מפקדים

 ראשי״ אותם של למעשיהם ההקבלה
 לפתע נראית אחרים וראשי־שילטון ערים

 כשלעצמה, והאפשרות, — בהחלט אפשרית
מחרידה.

 מתגלות שאינן כאלו פרשות של דרכן
נוד שאכן המעטים הפרטים ומן לציבור,

 שלמה, תמונה להרכיב לעיתים קשה עים,
 הקלעים. מאחרי המתרחש לגבי ללמוד
פרטים. כמה עתה חושף הזה העולם

 ביקרה בת-ים ראש־עיריית של רעייתו
בכלא. ניסים אצל

ואינטליגנ חמוד בחור שהוא ״גיליתי
יכול היה שהוא בטוחה ״אני סיפרה. טי,״


